REGULAMIN PROMOCJI „JEDZIEMY Z TYM III”

§ 1 Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.
5.

Promocja „Jedziemy z tym III” (zwana dalej „Promocją”), jest organizowana w celu zachęcenia do zakupu ubezpieczeń
komunikacyjnych za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dalej „PKO Bank Polski”).
Klienci PKO Banku Polskiego, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Jedziemy z tym III” („Regulamin”)
otrzymają Kod lub Kody promocyjne do serwisu transakcyjnego Allegro.
Promocja jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Promocja trwa od 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r. („Okres Promocji”) albo do wcześniejszego wyczerpania puli Kodów
promocyjnych. W przypadku wyczerpania puli Kodów promocyjnych – PKO Bank Polski powiadomi o tym na stronie internetowej
www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu/ubezpieczenie-samochodu/
lub www.pkobp.pl/lpk/jedziemy-z-tym-3.
O przystąpieniu Klienta do Promocji decyduje spełnienie warunków określonych w § 4, w Okresie Promocji.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pkobp.pl, w zakładce dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych oraz
w placówkach PKO Banku Polskiego.
§ 2 Organizator Promocji

1.

2.

Organizatorami Promocji są:
1) PKO Bank Polski, który jest odpowiedzialny za dystrybucję Nagród do swoich Klientów oraz będący agentem
ubezpieczeniowym towarzystw ubezpieczeniowych wskazanych w ust. 2, pośredniczącym w zawieraniu umów ubezpieczenia
oraz
2) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej „Compensa”), Generali Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (dalej „Generali”), InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
(dalej „InterRisk”), Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (dalej „Link4”) oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna (dalej „UNIQA”), które są odpowiedzialne za sfinansowanie zakupu Nagród oraz będące stroną umów
ubezpieczeń komunikacyjnych,
zwani dalej łącznie „Organizatorem” lub „Organizatorami”.
Dane rejestrowe Organizatorów:
1) Compensa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006691; wysokość kapitału zakładowego 179 851 957
zł - wpłacony w całości, REGON 006216959; NIP 526-02-14-686.
2) Generali z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010623; wysokość kapitału zakładowego 236 509 000 zł - wpłacony
w całości, REGON 016029008; NIP 526-23-49-108,
3) InterRisk z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136; wysokość kapitału zakładowego 137
640 100 zł - wpłacony w całości, REGON 010644132; NIP 526-00-38-806,
4) Link4 z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000142452; wysokość kapitału zakładowego 111 355 705 zł - wpłacony
w całości, REGON 015290740; NIP 526-26-72-654,
5) UNIQA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 271543; wysokość kapitału zakładowego 141 730 747 zł - wpłacony w
całości, REGON 140806789; NIP 107-00-06-155,
6) PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000026438; NIP: 525-000-77-38, kapitał zakładowy 1 250 000 000 zł wpłacony w całości; wpisana do rejestru agentów
ubezpieczeniowych pod numerem 11160967/A.
§ 3 Definicje

1.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) IKO – aplikację mobilną stanowiącą usługę bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego.
2) Infolinia – usługę bankowości telefonicznej w postaci serwisu telefonicznego w PKO Banku Polskim, dostępną pod nr
800 302 302.
3) iPKO – serwis internetowy stanowiący usługę bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego, dostępny pod adresem
www.ipko.pl.
4) Klient / Uczestnik Promocji – osobę fizyczną zawierającą umowę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń określonych
w niniejszym Regulaminie.
5) Kod promocyjny – kod elektroniczny do serwisu transakcyjnego Allegro. Kod jest jednorazowy, unikalny i jest zapisany jako
ciąg alfanumeryczny składający się z 12 znaków.
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6) Nagroda – premię w postaci Kodu promocyjnego o wartości 50 zł lub 100 zł, wydaną w związku z zakupem ubezpieczeń
komunikacyjnych za pośrednictwem PKO Banku Polskiego oraz spełnieniem warunków wskazanych w § 4 Regulaminu.
7) Placówka PKO Banku Polskiego – oddział lub agencję PKO Banku Polskiego.
8) Przelew wewnętrzny – opłacenie składki ubezpieczeniowej przez Klienta w trakcie (w procesie) zawierania umowy
ubezpieczenia przelewem z rachunku PKO Banku Polskiego, przy czym za przelew wewnętrzny nie jest uważane samodzielne
opłacenie składki ubezpieczeniowej przez Klienta po zawarciu umowy ubezpieczenia przelewem z rachunku PKO Banku
Polskiego.
9) Umowa Ubezpieczenia AC / AC – umowę ubezpieczenia Auto Casco, zawartą na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Auto Casco dla Klientów PKO Banku Polskiego.
10) Umowa Ubezpieczenia NNW / NNW – umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierujących i pasażerów
pojazdów mechanicznych, zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
dla Klientów PKO Banku Polskiego.
11) Umowa Ubezpieczenia OC / OC – umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, do
której zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
§ 4 Uczestnictwo w Promocji
1.
2.

3.
4.

Promocja jest skierowana do Klientów, którzy pierwszy raz zawrą umowę ubezpieczenia komunikacyjnego danego pojazdu za
pośrednictwem PKO Banku Polskiego.
Aby otrzymać Nagrodę należy spełnić łącznie następujące warunki:
1) zawrzeć w Okresie Promocji umowę ubezpieczenia OC z NNW lub AC, w rozumieniu ust. 3 poniżej, za pośrednictwem PKO
Banku Polskiego, przy czym warunkiem jest, aby:
a. składka ubezpieczeniowa za OC z NNW wynosiła nie mniej niż 600 zł,
b.
składka ubezpieczeniowa za AC wynosiła nie mniej niż 600 zł,
2) przed zawarciem umowy ubezpieczenia komunikacyjnego, o której mowa w pkt. 1) powyżej wyrazić zgodę na otrzymywanie
od PKO Banku Polskiego informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących i nie
odwołać jej do dnia wysyłki Nagrody, o którym mowa w § 5 ust. 4,
3) przed zawarciem umowy ubezpieczenia komunikacyjnego, o której mowa w pkt. 1) powyżej posiadać zarejestrowany
prawidłowy numer telefonu komórkowego w kartotece Klienta, na który zostanie wysłana Nagroda i nie usunąć go do dnia
wysyłki Nagrody, o którym mowa w § 5 ust. 4.
Przez zawarcie OC z NNW lub AC, na potrzeby Promocji, należy rozumieć wystawienie polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej
zawarcie wyżej wskazanej umowy lub umów ubezpieczenia, opłacenie składki ubezpieczeniowej w pełnej określonej w polisie
wysokości, w formie płatności gotówką lub Przelewem wewnętrznym.
Uczestnik Promocji może otrzymać Nagrodę zawierając umowę ubezpieczenia komunikacyjnego w czasie trwania Promocji
w następujący sposób: w Placówce PKO Banku Polskiego lub za pośrednictwem Infolinii, w serwisie internetowym iPKO lub
w aplikacji mobilnej IKO.
§ 5 Zasady dystrybucji i wykorzystania Nagród

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Uczestnik Promocji, który zawrze umowę ubezpieczenia OC z NNW i spełni warunki uczestnictwa w Promocji, otrzyma Nagrodę
o wartości 50 zł.
Uczestnik Promocji, który zawrze umowę ubezpieczenia AC i spełni warunki uczestnictwa w Promocji, otrzyma Nagrodę
o wartości 100 zł.
Uczestnik Promocji, który zawrze umowę ubezpieczenia OC z NNW i AC oraz spełni warunki uczestnictwa w Promocji, otrzyma
dwie Nagrody o łącznej wartości 150 zł.
Nagrody są wysyłane do Klientów w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia albo następnego dnia, w przypadku zawarcia umowy
ubezpieczenia po godzinie 20:00, w postaci elektronicznej za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego
zarejestrowany w kartotece Klienta.
Kod promocyjny jest ważny do 31.12.2022 r.
Nagrody będą wydawane według kolejności spełnienia przez Uczestników Promocji wszystkich warunków uprawniających do
otrzymania Nagrody. W przypadku wcześniejszego wyczerpania puli Nagród PKO Bank Polski poinformuje o tym za
pośrednictwem
strony
internetowej
www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczeniesamochodu/ubezpieczenie-samochodu/ lub www.pkobp.pl/lpk/jedziemy-z-tym-3.
Prawo do Nagrody nie może być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
§ 6. Dodatkowe informacje o wykorzystaniu Nagrody
Przed wykorzystaniem Nagrody należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami płatności na Allegro. Zasady te znajdują się
w Regulaminie Kart Podarunkowych Allegro na stronie www.allegro.pl.
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1.
2.
3.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest PKO Bank Polski.
Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności
w ustawie Prawo bankowe, jak również Organizatorom w celu przekazania informacji o polisach ubezpieczeniowych, w ramach
których Klienci otrzymali Nagrody.
Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
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4.
5.
6.
7.
8.

rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym w szczególności rozliczenia
Konkursu, wydania Nagród oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych.
Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W
PKO Banku Polskim został powołany Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515
Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.
Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji
i otrzymania Nagrody.
Dane będą przechowywane przez okres trwania Promocji, prezentacji jej wyników oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń
związanych z realizacją Promocji.
Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
§ 8. Reklamacje

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Reklamacje mogą być zgłaszane do PKO Banku Polskiego. Uczestnik Promocji może złożyć reklamację w formie:
a. elektronicznej – poprzez iPKO,
b.
pisemnej – osobiście w Placówkach PKO Banku Polskiego albo przesyłką pocztową na adres: PKO Bank Polski, Centrum
Obsługi i Operacji, Biuro Relacji z Klientami, ul. Partyzantów 15, 22-400 Zamość, z dopiskiem „Promocja ubezpieczeń
komunikacyjnych”,
c.
ustnej – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w Placówce PKO Banku Polskiego.
Na żądanie Uczestnika Promocji PKO Bank Polski potwierdza w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób fakt złożenia przez
niego reklamacji.
Aktualne numery telefonów i adresy, pod którymi Uczestnik Promocji może składać reklamacje, podane są na stronie
www.pkobp.pl.
Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji powinna zawierać w szczególności dane Uczestnika Promocji, datę wystąpienia
reklamowanego zdarzenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie.
Do złożonej reklamacji dotyczącej Promocji Uczestnik Promocji powinien dołączyć (bądź przesłać pocztą na adres PKO Banku
Polskiego w przypadku zgłoszenia telefonicznego) wszelkie dokumenty będące dowodami zaistnienia okoliczności, które są
podstawą reklamacji.
Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i podjęciu przez PKO Bank Polski stosownych działań mających na celu
usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.
PKO Bank Polski rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, PKO Bank
Polski poinformuje Uczestnika Promocji o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od
dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez PKO Bank Polski terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie
odpowiedzi przed upływem tych terminów.
Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo, na wniosek
Uczestnika Promocji, za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą elektroniczną.
Uczestnik Promocji ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Promocji. Podmiotami
właściwymi do rozstrzygania sporów są:
a.
Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, działający zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie
www.zbp.pl – w przypadku Uczestnika Promocji będącego konsumentem,
b.
Rzecznik Finansowy, do którego można się zwrócić w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl, po wyczerpaniu drogi
postępowania reklamacyjnego – w przypadku Uczestnika Promocji, który jest osobą fizyczną.
Uczestnik Promocji będący konsumentem ma również możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego)
Rzecznika Konsumenta.
Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością PKO Banku Polskiego jest Komisja Nadzoru
Finansowego.
Uczestnik Promocji ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za
pośrednictwem Internetu, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie
internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi Promocji w każdym czasie przysługuje prawo do
wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
§ 9 Postanowienia końcowe

1.
2.

Podstawę prawną Promocji stanowi niniejszy Regulamin.
Otrzymane, po zawarciu umowy ubezpieczenia komunikacyjnego, Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
1)
W przypadku Klientów zawierających umowę ubezpieczenia jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Nagrody jako uzyskane w ramach sprzedaży premiowej korzystają ze zwolnienia
z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2)
W przypadku pozostałych Klientów przyznane Nagrody, jako związane z zawarciem umowy ubezpieczenia komunikacyjnego
pojazdu wykorzystywanego do działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej Uczestnika
promocji, który we własnym zakresie dokonuje obliczenia i odprowadzenia zobowiązań podatkowych oraz innych
zobowiązań wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
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